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Uitnodiging: Geloof met me mee.  

 

Uitnodigingen krijgen we allemaal wel eens. Soms leuk: een feestje. Soms 

noodzakelijk: de volgende inenting van je kind. Soms verstandig: een 

bevolkingsonderzoek. Soms vervelend: belastingformulier.  

Een uitnodiging om mee te geloven? Hoe vaak komt dat voor? Een oproep tot 

geloof, dat wel. Maar een uitnodiging die klinkt als de vraag of je mee gaat een 

eindje wandelen?  

Daar is het goed mee te vergelijken. Het is de uitnodiging samen op pad te 

gaan. Bij wandelen is dat het samen onderweg zijn. Bij geloven is het…. precies 

hetzelfde.  

Het zijn niet de eersten de besten die je uitnodigen.  

 Johannes, vanaf Patmos  

 Johannes, vanaf de oever van de Jordaan 

 Sefanja, vanuit het koninkrijk Juda 

 Elisabeth, vanuit de deuropening van haar huis 

Ga op hun uitnodiging in. Loop met hen op. Laat je meenemen in hun 

beweging, in hun boodschap, hun ervaring, hun twijfel en hun zekerheid. Zo 

wordt je opgenomen in een doorgaande beweging die al eeuwen bezig is en die 

niet meer te stoppen is. Zo kom je verder, steeds dichter bij de het geheim.  

 

  



Project 
 

Dit bijbelleesrooster maakt deel uit van het gelijknamige project. De overige 

onderdelen zijn:  

 Kinderlijn  

 Liturgisch moment 

Adventskaarsen 

 Adventsvespers 

 Handreiking met oog op 

liturgie en exegese/preek 

Zie voor meer informatie: www.steunpuntliturgie.gkv.nl 

 

Oecumenisch Leesrooster 
 

Het project gaat uit van het Oecumenisch Leesrooster 2018. Met Advent begint 

het C-jaar (de laatste van elke driejarige cyclus) en dat betekent dat voor de 

evangelielezingen Lucas wordt gevolgd.  

In de maanden november (de laatste maand van het B-jaar) en december (de 

eerste van het C-jaar) is er een alternatieve leeslijn, namelijk uit Openbaring.  

Bij deze leeslijn is een speciale 

Handreiking verkrijgbaar: Preken uit 

Openbaring, geschreven door ds. Harrie 

de Hullu.  

 

Kind op Zondag  

 

Het project sluit naadloos aan bij het 

materiaal van Kind op Zondag voor 

Advent 2018 voor kerkdienst en kindernevendienst.   

Uitgebreide informatie over dit materiaal en de wijze van bestellen is te vinden 

op www.kindopzondag.nl.  

 

Liedsuggesties 
 

Bij de dagteksten in het Bijbelleesrooster is steeds een suggestie opgenomen 

voor een lied, om te zingen of te lezen (soms zijn er verschillende 

mogelijkheden). Bij deze liedtips zijn vaste afkortingen gebruikt. Staat er een * 

achter de titel dan is op de volgende pagina de verwijzing naar een 

luistervoorbeeld te vinden (of informatie over de melodie als die van een ander 

lied bekend is).  

http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liturgisch-jaar/advent/
https://www.kindopzondag.nl/inhoud-adventsproject/


Afkortingen 
 

 LK  Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) 

 GK Gereformeerd Kerkboek 2017 

 LvK Liedboek voor de kerken (1973) 

 OB  (oude berijming) Psalmberijming 1773 

 Opw Opwekking 

 

Geluidsvoorbeelden 
 
Bij de links naar Liedboekcompendium: de opname staat steeds onder de toelichting 
 

4 dec. LB 25a Mijn ogen zijn gevestigd melodie: Psalm 130 

8 LB 1009 O lieve Heer, geef vrede melodie: Psalm 6 

9 LB 126a Als God ons thuisbrengt https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M  

18 LB 802 Door de wereld gaat een 
woord 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/802-door-
de-wereld-gaat-een-woord-7_6_2  

19 LB 939 Op U alleen, mijn licht https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys  

20 LB 879 Jubel, jubel, dochter Sion https://www.liedboekcompendium.nl/lied/879-jubel-
jubel-dochter-sion-8_3_8  

21 LB 900 Nada te turbe https://www.liedboekcompendium.nl/lied/900-nada-
te-turbe-8_5_9 

23 LB 460 De nacht loopt ten einde  https://www.youtube.com/watch?v=JAnWRmIgy-U 

 LB 827 Mensen wij zijn geroepen 
om te leven.  

melodie: Psalm 12 

24 LvK 487 De Heer heeft mij gezien 
en onverwacht 

melodie: Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 Lofzang van Elisabeth Mijn ziel 
looft God, mijn HEER 

melodie: Lofzang van Maria (LB 157a) 

25 LB 739 Wat heeft Maria ons 
bewaard 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/739-wat-
heeft-maria-ons-bewaard-6_9_9  

26 LB 479 Een lied weerklinkt in 
deze nacht 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/479-een-
lied-weerklinkt-in-deze-nacht-4_4_7 (melodie) 

 LB 150a Geprezen zij God https://www.liedboekcompendium.nl/lied/150a-
geprezen-zij-god-1_0_1_9  

27 LB 489 Kom ons in diepe nacht 
ter ore 

melodie: Psalm 118 

29 LB 333 Kom, Geest van God, 
maak onze harten open 

https://www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0  

1 jan. LB 611 Wij zullen leven, God zij 
dank 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/611-wij-
zullen-leven-god-zij-dank-5_7_4  

 LB 103e Bless the lord, my soul https://www.liedboekcompendium.nl/lied/103e-bless-
the-lord-my-soul-9_8_0  

https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/802-door-de-wereld-gaat-een-woord-7_6_2
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/802-door-de-wereld-gaat-een-woord-7_6_2
https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/879-jubel-jubel-dochter-sion-8_3_8
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/879-jubel-jubel-dochter-sion-8_3_8
https://www.youtube.com/watch?v=JAnWRmIgy-U
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/739-wat-heeft-maria-ons-bewaard-6_9_9
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/739-wat-heeft-maria-ons-bewaard-6_9_9
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/479-een-lied-weerklinkt-in-deze-nacht-4_4_7
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/479-een-lied-weerklinkt-in-deze-nacht-4_4_7
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/150a-geprezen-zij-god-1_0_1_9
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/150a-geprezen-zij-god-1_0_1_9
https://www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/611-wij-zullen-leven-god-zij-dank-5_7_4
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/611-wij-zullen-leven-god-zij-dank-5_7_4
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/103e-bless-the-lord-my-soul-9_8_0
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/103e-bless-the-lord-my-soul-9_8_0
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Gebed om de heilige onrust te 

verkrijgen 

 

 

 

 

Wek in mij, Heer,  

de heilige onrust 

die mij steeds naar U doet zoeken.  

Leer mij het geheim te begrijpen, 

dat Gij me geschapen hebt:  

dat ik slechts leven kan 

vanuit wat boven mij is,  

en dat ik mezelf verlies 

zodra ik mij op mezelf verlaat.  

Neem mijn hand,  

help mij om tot U te komen,  

opdat ik mezelf echt vinden mag 

in U.  

Amen 

 

Romano Guardini  



In Johannes 1 wordt niet met zoveel woorden gezegd dat Johannes een van 
de twee leerlingen is die als eerste Jezus volgen. Van een is de naam bekend: 
Andreas, maar de ander blijft naamloos (vers 40). In het evangelie van 
Johannes komt regelmatig een discipel zonder naam voor (1:35, 13:23, 
18:15,16, 19:26,27, 20:2-8, 21:7,20-24). Algemeen wordt aangenomen dat 
het Johannes zelf is. De schrijver wil in de verhalen die over zichzelf gaan in 
de anonimiteit blijven. Waarschijnlijk waren Johannes en zijn broer Jacobus, 
net als de broers Simon en Andreas (Johannes1: 41) bij de eerste leerlingen 
van Jezus (zie ook Marcus1: 16-20) 

 

 

 

uitnodiging van Johannes  
(van Patmos) 

 

Advent 1: Ad te levavi  - Psalm 25: 1,2 
‘Mijn leven til ik, God, naar U omhoog,  
op U vertrouw ik’ 
 
 
zondag 2 december| Johannes 1:26-37 | leerling 

Geloof je met me mee? De eerste die het ons vraagt is Johannes. Het is de 

Johannes die de geliefde discipel van Jezus geworden is. Het begon voor hem 

toen hij nog jong was. Hij hoorde de inspirerende boodschap van zijn 

naamgenoot, Johannes de doper: nieuw leven met God, het koninkrijk van God 

komt er aan. De jonge Johannes sloot zich als leerling bij de doper aan. Het 

veranderde zijn leven.  

Op een dag komt Johannes nog dichter bij het nieuwe leven. Zijn leermeester 

wijst naar Jezus, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het 

klinkt raadselachtig: een man die lam genoemd wordt. Hij beseft dat het 

nieuwe leven waar hij naar verlangt door deze Jezus werkelijkheid wordt. 

●  Lied: Psalm 25: 2,3,4 (LB/GK/OB) 
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De olijfberg, waar Jezus de toespraak hield over zijn terugkomst, was al sinds 
de profeet Zacharia een berg van verwachting. Zacharia sprak over een komst 
van de Heer waarbij Hij zijn voeten op de Olijfberg zou planten (Zacharia 
14:4). Een hoopvolle profetie over Gods koningschap over de hele aarde.  

maandag 3 december | Johannes 12:12-19 | de komende 

Al eeuwenlang lezen christenen in deze weken voor kerst over Jezus’ intocht. Je 

zou denken dat dit meer bij de Veertigdagentijd past maar het gaat ook over 

Advent: de Koning komt. God is degene die is, die was én komt.  Johannes was 

erbij, toen Jezus op een ezel Jeruzalem introk. Maar, schrijft hij: we begrepen 

het niet. Toch blijft zijn geloof, zijn verwachting. Geloof met hem mee. 

●  lied: GK 189: 1,3 ‘Hoe zal ik Hem bezingen’ 

of: Psalm 118: 9,10 (LB/GK; OB 13-14) 

 

dinsdag 4 december | Johannes 18:12-15 | dichter bij het geheim? 

Drie jaar lang trok Johannes met Jezus mee. Hij geloofde in Hem. Maar deze 

nacht is het moeilijk: zijn meester wordt gearresteerd. Wat blijft er nog over 

van Johannes’ verwachtingen? Toch kan hij Jezus niet in de steek laten. Zelfs nu 

Jezus gevangen is genomen, nu de soldaten hem naar de hogepriester brengen 

blijft Johannes dichtbij. Realiseert hij zich dat dit hem dicht bij het geheim van 

het Lam van God brengt? 

●  lied: LB 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’* 

of: Psalm 25: 1,6 (LB/GK/OB) 

 

woensdag 5 december | Lucas 21:25-31 |vol verwachting… 

De wereld was donker, maar er was hoop want Jezus was er.  Nu Jezus is 

gestorven, is alles weer terug bij af: een donkere wereld zonder hoop. 

Of toch niet? Johannes had Jezus horen vertellen dat Hij nog een keer zou 

komen. Dat geeft hem hoop! Later zal hij schrijven: ‘De wereld met haar 

begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft in eeuwigheid’. En: ‘de 

duisternis wijkt en het ware licht schijnt al’ (1 Johannes 2:8,17).  

●  lied: LB 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’ 



Moge God de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig zult 
staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. 

Amen 

1 Tessalonicenzen 3:13 

donderdag 6 december | Openbaring 1:1-2,9-16 | verbannen 

Johannes is verbannen naar Patmos. Jezus zelf komt hem bemoedigen. Jezus 

zoals Johannes hem nog niet eerder gezien heeft, zelfs niet bij de Verheerlijking 

op de berg. Hij zal in visioenen veel indringende beelden zien. Maar de sleutel 

krijgt hij nu al te horen: Jezus Christus is de eerste en de laatste, de levende tot 

in eeuwigheid. Wie uitkijkt naar de Heer wordt niet teleurgesteld. 

●  lied: LB 441: 9,10 ‘Laat uw belagers brallen’ (uit: ‘Hoe zal ik U ontvangen’) 

  of: GK 189: 5,6 ‘Blijf zo uw Heer gedenken’ 

 

vrijdag 7 december | Openbaring 5 | dichte boekrol 

De boekrol moet geopend worden. Wat er in staat? Johannes weet het niet. 

Maar hij begrijpt hoe belangrijk die rol is. Wie het boek opent heeft de 

toekomst in handen. Johannes ziet hier het Lam weer terug, waar hij in zijn 

jonge jaren al zoveel van verwachtte. Bij dit Lam, dat hij heeft zien sterven, en 

dat hij als Opgestane Heer heeft gezien, is de toekomst in goede handen. 

●  lied: LB 440: 1,2 ‘Ga, stillen in den lande’ 

 

zaterdag 8 december | Openbaring 8 | open boekrol 

Alle zegels zijn verbroken, de boekrol is open. Nu gaat het gebeuren. In de stilte 

voel je de spanning. 

Als je blijft kijken zie je van alles: en donkere wereld, rampen, een krijsende 

adelaar. ‘Geloof met me mee’ zegt Johannes. We zijn onderweg naar de 

toekomst van het Lam. Hij, Jezus Christus, is de eerste en de laatste, de levende 

tot in eeuwigheid. Dat is de sleutel. Wie uitkijkt naar de Heer wordt niet 

teleurgesteld. 

●  lied: LB 1009 ‘O lieve Heer geef vrede’* 
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Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 

Gij onze vreugde. 
 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

 
 

 

uitnodiging van Johannes  
(de doper) 

 

Advent 2: Populus Sion  - Jesaja 30: 18,19) 
‘Uw God ziet uit naar het uur  
dat Hij u in de armen sluit’  
 
 
zondag 9 december| Psalm 126| verlangen 

Ik verlang naar Sion, die mooie stad. Altijd bloeiend en bruisend, als ik mijn 

ouders geloven mag. Daar wil ik heen, naar de stad waar mijn roots en hopelijk 

ook mijn toekomst liggen. En ergens hoop ik dat Sion nog mooier is dan ik me 

voorstellen kan. Dat het een stad van echte vrede is, een stad van recht. Waar 

iedereen te eten heeft, iedereen gezien wordt, en niemand pijn leidt….na alles 

wat we meegemaakt hebben. Jeruzalem, we komen er aan, we zijn onderweg! 

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij 

liefheeft.’ 

●  lied: LB 126a ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’* 

of: Psalm 126 (LB/GK/OB)  



 GK 121: 1 
 

God die was en is en komt 
leg een lied in onze mond, 
dat de hele wereld hoort 

want nabij ons is uw woord. 
Ontferm U, Heer. 

 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 

die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

 
Huub Oosterhuis en Michel van der Plas 

  

maandag 10 december | Maleachi 3:1-4|wie loopt voorop? 

Onderweg naar Jeruzalem lopen we niet alleen. Er gaat een bode voor ons uit, 

gestuurd door de God van Israël. Dat is maar goed ook, want de reis is moeilijk 

genoeg. Eigenlijk kunnen we niet overeind blijven zonder zijn hulp. Het is veilig 

om in zijn voetsporen te blijven. Onze bepakking, de bagage van jaren zwerven, 

neemt hij van ons af. Alles moet schoon, gewassen, gezuiverd zijn, voordat we 

onze bestemming bereiken - laat dat maar aan hem over. 

●  lied: LB 728 ‘De heiligen ons voorgegaan’ 

 

dinsdag 11 december | Lucas 3:1-6| Johannes 

Johannes, de zoon van de priester, zet ons op scherp: Waarom denken jullie 

dat jullie veilig zijn voor het komende oordeel? Wie heeft je dat wijs gemaakt? 

Laat je schoonwassen, en bedenk je op 

wie je je hoop vestigen wilt. Anders 

struikel je onderweg en kom je klem te 

zitten.  

●  lied: GK 249: 1 ‘God, die was en 

is en komt’ 
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 GK 121: 2,3 
 

Licht uit Licht, U roepen wij.  
Wees voor ons ‘God van nabij’. 

Kom, verdrijf de duisternis, 
waarin licht noch leven is. 

Ontferm U, Heer. 
 

Heer, uw hele schepping lijdt, 
zucht in diepe donkerheid. 
Zie dit vruchteloos bestaan 
toch in uw ontferming aan. 

Ontferm U, Heer. 

 

 
 GK 121: 4,5 

 

Al wie aan U toebehoort, 
wacht op uw verlossend woord. 

Kom, o kom, God van nabij, 
sta uw kinderen terzij.  

Verlos ons Heer. 

Gij, die licht zendt en ons hoort, 
spreekt: ‘Nabij u is het woord, 

in uw hart en in uw mond. 
Ga daarmee de wereld rond. 

‘Verlos ons Heer.’ 

 

woensdag 12 december |Maleachi 3:6-12 | wat is het je waard  

Laat zien wat het je waard is. Wat heb je er voor over, om te wonen in dat 

mooie land? Hoeveel van je bezittingen investeer je ‘in Gods huis’? 10%, zoiets? 

10% - het klinkt spottend, alsof er een spel gespeeld moet worden met God: 10 

% en dan staan we quitte. Dan mag jij 

wonen in Mijn land, op Mijn grond. Do 

ut des – ik geef met de bedoeling dat jij 

geeft. De menselijke hoogmoed spat 

van dit stukje af: De mens die 

voorwaarden stelt aan zijn maker, hem 

de rug toekeert. Toch zegt God: Kom 

maar terug bij mij, ik geef je mijn alles, 

mijn kind.  

(Om extra te lezen: Lucas 6:38) 

●  lied: GK 121: 2, 3  

 

donderdag 13 december |Maleachi 

3:13-24|waarom God dienen? 

Waarom zou ik God dienen? Wat 

levert het geloof mij op? Het zijn 

vragen waar dit laatste hoofdstuk van 

het Oude Testament korte metten 

meemaakt.  

Je realiseert je des te meer: God niet 

dienen is geen optie! Hij houdt de 

namen van degenen die respectvol 

voor hem leven bij in zijn gedenkboek, 

hij beschermt hen als een kostbare 

schat (1 Petrus 2:9). Samen met Elia 

(Johannes de Doper?) wandelen de 

gelovigen, vol vertrouwen, het Oude 

Testament uit, op weg naar herstelde 



 GK 121: 6,7 
 

Hij, de Heer, gaat voor ons uit, 
als een vuur dat niemand stuit.  
Zing het lied dat Hij ons leert 
en het kwade wordt verteerd.  

Verlos ons Heer.  
 

Wie uit God geboren is, 
wie Hij riep uit duisternis, 
doet zoals de Heer gebiedt; 

hoor, het Woord is ons een lied. 
Wees met ons, Heer. 

 
 GK 121: 8,9 
 

Door de wereld gaat Gods Woord, 
klinkt tot aan het einde voort. 
Maak het wijd en zijd bekend; 

’t Woord volbrengt waartoe Hij ’t zendt.  
Wees met ons, Heer. 

’t Woord, gesproken in de tijd 
geldig voor de eeuwigheid, 

gaat bij ons van mond tot mond, 
totdat Christus wederkomt. 

Wees met ons, Heer. 
 

relaties met elkaar en God hun redder. 

●  lied: GK 121: 4, 5 

 

vrijdag 14 december Openbaringen 

10:1-4| open boek 

Van het laatste Bijbelboek van het 

Oude Testament maken we een 

sprong naar het laatste Bijbelboek van 

het Nieuwe Testament. We lezen over 

een engel, een mysterieuze boekrol en 

donderslagen. Johannes, die het 

wondergeweld ziet, krijgt tekst en 

uitleg, voor ons blijft geheim wat er 

gezegd werd. Misschien wel om 

onnodige speculaties over de eindtijd 

te voorkomen. Duidelijk mag zijn dat 

de inhoud van de boekrol van grote 

betekenis is en de hele schepping (zee 

en land) aangaat… 

●  lied: GK 121: 6, 7 

 

zaterdag 15 december | 

Openbaringen 10:5-10 | bitterzoet 

Johannes krijgt de opdracht de boekrol 

op te halen, hij ligt open in de handen 

van de engel. Net als de profeet 

Ezechiël (Ezechiël. 10:9-10) moet hij 

het boek opeten. Johannes heeft 

wonderlijk genoeg geen moeite met 

eten en door slikken. Het is zelfs 

heerlijk, zoet en licht. Wel valt het 

hem zwaar op de maag. Misschien wel 
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omdat de inhoud, net als bij Ezechiël, over het oordeel gaat. Je proeft in ieder 

geval de urgentie van de opdracht die Johannes hierna meekrijgt: Ga opnieuw 

op weg en zorg er voor dat iedereen het hoort: De schepper is onderweg naar 

zijn grote dag, wat hij beloofd heeft gaat gebeuren. 

> Samengevat: Laten we onze reis serieus nemen, onze reisgenoten bewust 

kiezen en meelopen met de profeten en gelovigen die God al op onze weg 

geplaatst heeft.  

●  lied: GK 121: 8, 9 

of: Psalm 89: 1-4 (GK/LB) 
 

 

 

 

 

  

 

Johannes de doper 

 

Hij komt uit de woestijn, 
uit stilte, zand en stenen 
waarin hij was verdwenen 
om dicht bij God te zijn.  

Een ijle kluizenaar, 
profeet van God bevlogen, 
een man met holle ogen, 
gekleed in kemelhaar.  

Hij staat aan de Jordaan, 
een schicht, een mager teken, 
en hij begin te spreken 
recht van zijn God vandaan.   

 

 

 

Hij maakt zicht lang en zegt:  
Bereidt de weg des Heren 
die alles om zal keren, 
maakt al zijn paden recht.  

En hij gebaart naar mij 
het water in te lopen. 
En hij begint te dopen. 
Er staat een lange rij.  

Er staat een lange rij, 
want hij die uit de dromen 
der eeuwen voort moet komen 
is wonderlijk nabij.  

  

Michel van der Plas 

 



 

Vijandschap sticht ik tussen 
jou en de vrouw, 

tussen jouw nageslacht en 
het hare,  

zij verbrijzelen je kop, 
jij bij hen in de hiel. 

Genesis 3: 15 

 

uitnodiging van Sefanja  
(de profeet) 

 
Advent 3: Gaudete  - Filippenzen 4: 4 
Verblijd u, nu en altijd.  
De Heer is nabij  
 
 
Zondag 16 december| Openbaring 12: 1-17 | Hemelse blijdschap en aardse 

angst 

Wat kan een barende vrouw beginnen tegen zo’n vuurrood monster?  

Toch is de draak de grote verliezer. Het net 

geboren kind én de pas bevallen vrouw 

worden in een oogwenk in veiligheid gebracht. 

Genesis 3: 15 komt in beeld. De verbrijzeling 

hangt deze veredelde slang nog altijd boven 

het hoofd.  

In de hemel is het feest. Maar op aarde is het 

gevaarlijk: de draak wil nog zoveel mogelijk 

schade aanrichten. Hij is machtig (10 hoorns), 

kan aardse heersers gebruiken (7 kronen) en 

voert strijd met Gods kinderen...  

●  lied: LB 801: 1-4 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ 

of: LB 440: 2, 3 ‘Vat moed, bedroefde harten’ (uit: ‘Ga, stillen in den 

lande’) 

of: GK 252 ‘O koning, hoor uw onderdaan’ 

 

Maandag 17 december| Psalm 85 | God komt! 

Psalm 85 is een lied vol verlangen. Verlangen dat God Zijn volk vergeeft en doet 

opleven. Verlangen om naar God te luisteren en Zijn wijsheid uit te leven. De 
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Paulus schrijft de brief aan de Filippenzen als hij gevangen zit 
(Filippenzen 1: 7, 13). Het is de vraag over welke gevangenschap het 

hier gaat, die in Caesarea of die  in Rome. Handelingen 21: 27-36 
beschrijft hoe Paulus in Caesarea gevangen wordt genomen, min of 
meer om hem te beschermen tegen voor de mensen die het op zijn 

leven hebben voorzien. In het vervolg krijgt Paulus de mogelijkheid om 
van zijn Heer te getuigen ten overstaan van voorname mensen. Zelfs in 

zo’n situatie gooit hij het bijltje er niet bij meer.  
Ook later, als hij in Rome is aangekomen, blijft hij de het koninkrijk van 

God verkondigingen (Handelingen 28: 16 – 31).  

Heeft hij, al schrijvend aan de Filippenzen, ook 
teruggedacht aan zijn gevangenschap in hun 
stad? Een gevangenschap die een bijzondere 

afloop had? 

 

toekomst waar de psalm van spreekt is bemoedigend voor mensen die op hun 

hoede moeten zijn voor de draak van Openbaring 12. Gods glorie, zijn 

zuiverheid, komt naar onze wereld. Dat biedt een blij vooruitzicht: Gods hulp is 

nabij en de aarde zal gaan lijken op de hemel. Want: God komt!  

●  lied: LB 440: 4, 5 ‘Wees onbezorgd, gij armen’ (uit: ‘Ga, stillen in den 

lande’) 

of: GK Psalm 85: 3, 4 

 

Dinsdag 18 december| Filippenzen 3: 12-4: 1 | Hemelburger 

Paulus zit gevangen als hij deze brief schrijft. In die situatie heeft hij het over 

verwachting en volharding. Hij heeft ervaring met gevangenschap, 

mishandeling en dreigende dood. Maar hij weet zich een burger van het 

koninkrijk van God.  



Het leven op aarde kan ontredderend voelen, maar de Heer Jezus Christus, de 

redder, staat daar boven. Dat helpt om vol te houden, te leven als 

hemelburger. 

●  lied: LB 802: 1-3 ‘Door de wereld gaat een woord’* 

 

Woensdag 19 december| Filippenzen 4: 4-7 | Opgewekte grondhouding 

‘De Heer is nabij’ - een uitspraak die ook past bij afgelopen maandag. Met het 

burgerrecht van het koninkrijk van de hemel op zak, komt de opdracht om 

jezelf een zekere opgewekte grondhouding aan te leren. Satan is verslagen. 

Gods hulp is nabij. Deze aarde wordt herschapen.  

Dit zijn geen vage, twijfelachtige toekomstbeelden! God heeft ze allang in gang 

gezet. Openbaring 12 beschrijft dat er in de hemel feest wordt gevierd als de 

draak de hemel is uitgezet. Feest, niet om ons lekker te maken, maar vanwege 

de realiteit. De redding, de macht en het koningschap van onze God en de 

heerschappij van zijn Messias zijn geen verre toekomst, maar werkelijkheid van 

nu (Openbaring 12: 10) 

●  lied: LB 939 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’*  

of: Opw. 685 ‘Met ons lied Heer’ 

 

Donderdag 20 december| Sefanja 3: 14-17 | Blij 

jubelen, liefdevol zwijgen  

Hier is 'ie dan, Sefanja, onbekende profeet uit een 

ver verleden. Geloof met me mee, zo nodigt hij je 

uit. Op het eerste gezicht is zijn boodschap 

trouwens weinig enthousiasmerend: bij het lezen 

van het grootste deel van dit Bijbelboek zakt de 

moed je in de schoenen. Maar hier, aan het einde 

van het boek, klinkt de oproep: Jubel, vrouwe 

Sion. Laat de moed niet zinken,  want God is in ons 

midden! Er staat hier een opmerkelijk zinnetje. In 

de blijdschap over zijn volk, zal God in zijn liefde 

zwijgen over hun zondige verleden (vs. 17).  
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PROFEET 
 

De profeet spreekt in de  
voltooide tijd:  
hij ziet het al gebeuren 
Okke Jager 

 

PROFETEREN 
 

Profeteren is de mensen aanzeggen 
niet wat hun boven het hoofd hangt,  

maar wat hun te doen staat. 
Willem Barnard 

 

Oordeel? Ja. Tegelijk laat Sefanja zien dat God bij mensen die Hem dienen in 

liefde verder kijkt. 

Loop met Sefanja op, geloof met hem mee. In zijn profetie is het oordeel 
duidelijk  aanwezig. Tegelijk blijkt God bij mensen die Hem dienen in liefde 
verder te kijken! 

●  lied: LB 879 ‘Jubel, jubel, dochter Sion’* 

of: LB 176 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 

 

Vrijdag 21 december| Sefanja 3:18-20 | Dicht bij God 

Dit zijn de intiemste verzen van Sefanja’s profetie. Als je zijn uitnodiging om 

met hem mee te geloven aanneemt, ontdek je hier zeven beloftes van God. Stel 

je al die treurenden, venederden, verdrukten, kreupelen, verstrooiden, 

verachtten voor. De beloften overstijgen het verlangen van een verbannen volk 

naar herstel: het wordt beter dan eerst!  

Eerder beloofde God dat Hij bij Zijn volk zal zijn (vs. 15 en 17). Nu schemert 

Gods verlangen door, verlangen om te midden van Zijn volk te zijn. Het herstel 

zal volledig zijn. 

●  lied: Psalm 73: 1,9,10 (LB/GK)  

of: LB 900 ‘Nada te turbe’* 

of: Opw. 616 ‘Houd me dicht bij U’ 

 

Zaterdag 22 december | Lucas 3:7-18 | Beide benen op de grond 

Na de realiteit van de hemelse vreugde van de afgelopen week zet Johannes de 

Doper je hier met beide benen op de grond. Wat nou veilig voor het oordeel? 



Het gaat om de goede vruchten van je leven hier op aarde!  

Johannes’ woorden zetten de werkelijkheid op scherp: ja, de verlossing is op 

handen, maar dat ontslaat je niet van je roeping om goede vruchten te dragen. 

Advent is geen luierend afwachten, maar een verwachtingsvol toeleven naar 

Gods Koninkrijk. ‘Verwachten’, een werkwoord.  

●  lied: LB 841:1-3 ‘Wat zijn de goede vruchten’  

of: LB 971: 1-3 ‘Zing een nieuw lied, voor God de Here’ 
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Schrijf Uw Naam uit God 
over de ganse breedte van mijn bestaan 
van voordat ik het licht zag 
tot ver voorbij het grote donker 
met de vaste hand van Uw erbarmen 
onuitwisbaar 
 

Geert Boogaard 

 

 

uitnodiging van Elisabet  
(tante van Maria) 

 
Advent 4: Rorate  - Jesaja 45: 8 
‘Dauw, hemel, van omhoog,  
laat dalen gerechtigheid uit de wolken’  
 
 
zondag 23 december| Openbaring 14:1-7| Aftiteling 

Dit Bijbelgedeelte neemt ons weer mee naar de hemel. Het laat het Lam zien 

en diegenen die bij hem horen, die voor hem gekozen hebben.  

Er gebeurt veel in dit Bijbelboek en het wordt beschreven in beelden; soms lijkt 

het wel een film. Aan het einde van alle gebeurtenissen komt de aftiteling, het 

overzicht van wie er allemaal mee deden. Van de mensen die het lam volgden 

is de naam bekend. Hun namen zijn opgetekend in het boek van het leven.  

●  lied LB 439: ‘Verwacht de komst des Heren’ 

of LB 460: ‘De nacht loopt ten einde’* 

of: LB 827 ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’* 

 

maandag 24 december | Lucas 1:39-45|Elisabet 

Elisabet voelt zich gezegend: zij 

ontmoet de moeder van de Heer. 

Gedreven door de Geest ontvangt 

zij haar nicht vol vreugde.  

Zelf heeft zij een plaats in het 

voorprogramma. Met ook in haar 

schoot een wonder van genade. 

Maria’s begroeting zet alles in 

beweging. Elisabets ongeboren 

kind springt op in haar schoot.  



 

    Lofzang van Elisabet 

 

 

 

1. Mijn ziel looft God, mijn HEER. 
Vanwaar komt mij de eer, 
dat ik u mag ontvangen: 
de moeder van Gods Zoon, 
die komt op Davids troon, 
de bron van mijn verlangen? 
 

2. Met u breng ik God eer, 
o, moeder van mijn Heer. 
De Vrucht is u gegeven: 
het Kind dat ons verblijdt, 
Gods Zoon die ons bevrijdt. 
God heeft u hoog verheven. 

 

 

 

 

 

 
3. Het kind springt in mij op, 

mijn vreugde stijgt ten top: 
Gods heil is nu gekomen! 
De Geest daalt op mij neer, 
mijn ogen zien de Heer, 
die ook bij mij komt wonen. 
 

4. God heeft zijn Woord volbracht: 
het licht verdrijft de nacht. 
Welzalig die geloofde: 
een Kind voor ons verwekt, 
dat onze schuld bedekt. 
Hij is de lang beloofde. 
 

A. Visser 

 

We kennen het verhaal. Ontroerend, bijzonder, groots. Onbevangen nog: geen 

van tweeën weet wat er komen gaat. Vol blijdschap: dat is het uitgangspunt.  

Geloof met Elisabet mee! 

●   lied: LB 441: 1: Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? 

of LvK 487 ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’* 

of: Lofzang van Elisabeth ‘Mijn ziel looft God, mijn HEER’* 
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dinsdag 25 december | Kerst |Lucas 2:1-20|Maria 

Het zal je maar gebeuren: moeder worden in deze omstandigheden. Het zal je maar 

gebeuren: moeder worden van Jezus, die ‘Zoon van de Allerhoogste genoemd wordt’, 

die ‘de troon van David zal krijgen’, die ‘tot in eeuwigheid koning zal zijn over het volk 

van Jakob’ (Lucas 1: 32).  Maria schrijft niet haar eigen tekst voor dit verhaal. Zij 

luistert naar wat haar verteld wordt, ze wil daaraan meewerken. Deze en alle andere 

woorden die eromheen worden gezegd, bewaart zij in haar hart. Trek met haar op, 

geloof met haar mee! 

●   lied: Psalm 119: 5,6 ‘Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord’ (LB/GK)  

of: LB 739 ‘Wat heeft Maria ons bewaard’* 

of: LB 475 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ 

 

woensdag 26 december |Hebreeën 1:1-12 |Engelen 

Al Gods engelen brengen eer aan het pasgeboren kind. Zij volgen hun wezen, ze 

kunnen niet anders dan God loven. Hun zang doet ons verwonderd staan over God. 

Over dit kleine mensje waarin alle liefde en scheppingskracht is verenigd. De 

engelenzang roept je op: zing met ons mee:  

●   lied: LB 479 ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’* 

of: LB 150a ‘Geprezen zij God!’* 

 

donderdag 27 december |Jesaja 52: 1-10 | herders 

De kerstdagen zijn voorbij, maar we laten het verhaal nog niet los – het verhaal laat 

óns niet los.  

We gaan nog een keer terug naar de herders. Zij willen met eigen ogen zien wat zij 

hebben gehoord. Wat de vreugdebode heeft verteld zet hun voeten in beweging. Zij 

zoeken naar het kind, willen Hem tastbaar maken in hun leven. Zo zal het straks ook 

gaan met Simeon in de tempel. Ook hij zal het uitjubelen:  

‘Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van 

alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt 

van Israël, uw volk.’ 

●  lied: LB 489 ‘Kom ons in diepe nacht ter ore’* 



 

Geloofd zij onze God 
die ons het leven geeft 

en hart en ziel. 
 

Geloofd zij onze God  
die ons zijn woord, zijn zoon 

heeft toevertrouwd. 
 

Geloofd zij onze God  
die ons bemoedigt 

met zijn adem. 
 

Willem Barnard 

  

vrijdag 28 december Jesaja 9: 1-6| Diepe vreugde 

De engel zei tegen de herders: wat jullie nu gaan horen zal jullie met grote vreugde 

vervullen. Het thema van diepe vreugde om redding komt in het Bijbelboek Jesaja 

steeds weer terug. Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen dat die vreugde er 

altijd kan zijn. Hoe je er op het moment ook bijzit, hoe ingrijpend je misschien de 

wisseling van het oude naar het nieuwe jaar ervaart, die vreugde kan er zijn en tilt je 

boven de omstandigheden uit. De herders gingen na hun bezoek aan het kerstkind 

weer terug naar het leven van alledag. Dat geldt ook ons, na de kerstdagen, na de 

kerstvakantie. Is dat gewone leven hetzelfde? Voor de herders, voor ons? Is er iets 

veranderd? In de herders, in ons?  

●   lied: LB 98 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 

of: LB 910: 1, 2 ‘Soms groet een lied van vreugde de christen als hij zingt’ 

 

zaterdag 29 december | Lucas 2:33-35 | Jozef en Maria 

Jozef en Maria blijven zich verbazen, ook al hebben ze inmiddels al het een en ander 

meegemaakt. Bij Maria gebeurt er ook nog iets anders. Zij begint bij alle vreugde, 
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Moederzorg 
 

De woorden van de oude man halen me overhoop. 
‘Rots van behoud’, zei hij, en ‘struikelblok, jouw eerstgeborene’, 

en ook nog dat een zwaard mij zal doorsteken. 

En dan die oude vrouw, getekend door een lang en stil verdriet. 
‘Godlof, dit kind zal ons bevrijden’, zei ze, 

met in haar ogen de jeugd van het Jeruzalem dat komt. 

Nu dit orakel in mijn hoofd blijft dreunen 
jaagt er een bang vermoeden door mijn lijf. 

Mijn lieve kind, bejubeld en verguisd om u te dienen- 

Waarom en hoe? De tijd zal het wel leren, maar… 
Ach, kijk nou toch, hoe lief hij ligt te drinken aan mijn borst. 

 
Jan Groenleer 

 

ontroering en verbazing door te krijgen dat niet iedereen even blij zal zijn met haar 

kind. Wat staat haar allemaal te wachten? Wat staat Hem allemaal te wachten?  

●   lied: LB 826 ´O Christus, woord der eeuwigheid´ 

 of: LB 333 ‘Kom, Geest van God, maak onze harten open’* 

  

zondag 30 december | Lucas 2: 36-39 |Hanna 

We ontmoeten hier een vrouw die een lang en zwaar leven achter de rug heeft. Het 

is maar één zin, maar die vertelt genoeg: hoogbejaard, jong getrouwd, 84 jaar 

weduwe. Er wordt nog iets van haar gezegd: ze was altijd bezig met het dienen van 

God, in vasten en bidden. Hoezo ‘ik ben zo oud, wat kan ik nog betekenen met al mijn 

beperkingen’? Niet iedereen hoeft een opvallende, in het oog lopende taak in Gods 

dienst te hebben. Hanna’s trouw maakt dat zij oog heeft voor Gods werk en daar kan 

zij haar mond niet over houden.  



 

Wie overwint zal ik een wit steentje geven  
waarop een nieuwe naam staat  

die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. 

Openbaring 2,17b 

 

Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Ik zal op hem de 
naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God… 

Openbaring 3,12b 

●   lied: GK psalm 27: 3, 7 (LB 27: 2, 7)  

of LB 912: 1, 3, 6 ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ 

maandag 31 december | Heb.11: 1-3 | geloofsgetuigen 

De aftiteling is bijna rond. Allerlei namen zijn aan ons voorbijgetrokken. Namen van 

mensen die geloofden, die het in kleine en grote dingen van God verwachten. Die 

zich niet blindstaarden op wat voor hen zichtbaar was, maar vertrouwen hadden in 

de visie en mogelijkheden van hun regisseur.  

De spelers zijn ondertussen veranderd. Nieuwe namen worden toegevoegd. Doe je 

mee? Geloof je met hen mee? 

●   lied: LB 728 ‘De heiligen, ons voorgegaan’ 

of: GK 250 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’ 

 

dinsdag 1 januari | Jesaja 61: 10-62: 3 |Naamgeving  

De allerbelangrijkste naam in de aftiteling: Jezus. Deze naam betekent: God is het die 

redt. Door zijn komst in de wereld, zijn leven, lijden, sterven en opstaan is het voor 

ons mogelijk weer adem te halen. Het geeft ons leven in de ruimte van Gods tijd.  

Het kind van Kerst belichaamt de reddende God. Zo krijgen wij uiteindelijk ook een 

nieuwe naam. 

●   lied: LB 611 ‘Wij zullen leven, God zij dank’* 

of: LB 103e ‘Bless the Lord, my soul’*  

 



 
23 

Reisvaardig 

 

 

 

 

Hoog aan de hemel 

begint het verhaal; 

een teken, een tijding 

in vurige taal.  

Slinkend soms, verdwijnend 

in donkerheid, 

blinkend weer, verschijnend 

in majesteit.  

Het zenit mengt zich 

in ons bestaan, 

een ster overkomt ons 

en vecht ons aan.  

In het ochtendrouwen 

wint hij het geding, 

slaat ons tot gezanten 

van zijn fonkeling. 

Licht dat van een koning 

de belofte is, 

sterker dan de grootspraak 

van de duisternis.  

 

Jaap Zijlstra  
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